
   

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

  

 

 

A. Populasi dan Sampel  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Abung Selatan Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara, pada kelas IX semester ganjil tahun pelajaran 

2013/2014 yang terdiri dari 6 kelas dengan karakteristik 1 kelas unggulan dan 5 

kelas reguler (tidak unggulan).  Populasi dalam penelitian ini adalah 5 kelas (IX D 

– IX F) yang tidak unggulan. 5 kelas tersebut diajar oleh 3 orang guru yang ber-

beda.  Berikut tabel nilai rata-rata ulangan harian siswa dan nama guru mate-

matika kelas IX. 

 

Tabel 3.1. Nilai Rata-rata Ulangan Harian Siswa dan Nama Guru Mate-

matika Kelas IX SMP Negeri 1 Abung Selatan Semester Ganjil 

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Rata-rata 
Nama Guru 

1 IX B 36 42,05 Sutopo, S.Pd. 

2 IX C 33 43,11 Sutopo, S.Pd. 

3 IX D 34 41,88 Asima Sitinjak, S.Pd. 

4 IX E 36 40,00 Yusdawati, S.Pd. 

5 IX F 34 41,74 Asima Sitinjak, S.Pd. 

Jumlah Populasi 173 208,78  

Nilai Rata-rata Populasi 41,76  

 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling dengan mengambil 2 dari 5 kelas yang diajar oleh guru matematika yang 

sama dan memiliki nilai rata-rata yang relatif sama yang ditunjukkan dengan nilai 
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rata-rata ulangan harian siswa.  Terpilihlah kelas IX F sebagai kelas ekperimen 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kelas IX D sebagai kelas 

kontrol dengan model pembelajaran konvensional. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment (eksperimen semu).  

Penelitian dilakukan  pada dua kelompok siswa, yaitu kelompok eksperimen yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kelompok kontrol yang 

mengikuti pembelajaran konvensional.  Desain penelitian yang dipergunakan 

adalah posttest only control group design.  Sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Furchan (2007: 368) desain pelaksanaan penelitian digambarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posttest Only Control Group Design 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Eksperimen    
   

Kontrol    
   

 

 

Keterangan : 

   = perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

   =  perlakuan menggunakan model pembelajaran konvensional 

   = posttest pada kelas eksperimen  

   = posttest pada kelas kontrol. 

 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Penelitian Pendahuluan 
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a. Pada 11 Mei 2013 datang ke SMP Negeri 1 Abung Selatan untuk 

menghubungi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

agar diberi izin melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 

b. Pada 13 Mei dan 27 Agustus 2013 melakukan penelitian pendahuluan ke 

sekolah, yaitu observasi untuk melihat kondisi di sekolah tempat penelitian.  

Observasi yang dilakukan, yaitu wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika untuk mengetahui karakteristik siswa dan kemampuan awal 

siswa. 

c. Menentukan populasi dan sampel, yaitu memilih kelas IX sebagai populasi. 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga 

terpilih kelas IXD dan IXF sebagai sampel. 

2. Tahap Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk kelas eks-

perimen dengan dan kelas kontrol.  

b. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan pada siswa. 

c. Membuat instrumen penelitian berupa tes kemampuan komunikasi 

matematis serta aturan penskorannya. 

d. Melakukan validasi instrumen 

e. Melakukan uji coba instrumen tes pada 9 November 2013. 

f. Menganalisis data hasil uji coba untuk menghitung reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran. 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

16 Oktober 2013 – 8 November 2013. 
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b. Pada 15 November 2013 mengadakan posttest di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol  

c. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil posttest. 

d. Membuat laporan hasil penelitian. 

 

D. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif tentang kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  Data berupa nilai yang diperoleh melalui posttest yang 

dilakukan di akhir pembelajaran pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Lengkung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes.  Tes diberikan setelah 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol selesai.  Tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa.  Pemberian tes ini 

bertujuan untuk membandingkan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

telah mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS pada kelas eksperimen dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang telah mengikuti pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

 

Perangkat tes terdiri dari 5 soal uraian.  Setiap soal memiliki satu atau lebih 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  Indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang digunakan adalah drawing, mathematical expression, dan written 
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texts.  Adapun pedoman penskoran tes kemampuan komunikasi matematis 

diadaptasi dari Azizah (2011: 40) yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator Keterangan Skor 

Menggambar 

(drawing), menyatakan 

ide matematika ke 

dalam bentuk gambar, 

diagram, tabel dan 

sebaliknya 

Tidak ada jawaban  0 

Membuat gambar namun masih salah/ 

menyatakan ide matematika yang terkandung 

dalam gambar namun salah 

1 

Membuat gambar namun kurang lengkap dan 

benar/ menyatakan ide matematika yang 

terkandung dalam gambar namun kurang 

lengkap dan benar  

2 

Membuat gambar secara lengkap dan benar/ 

menyatakan ide matematika yang terkandung 

dalam gambar secara lengkap dan benar. 

 

3 

Ekspresi matematika 

(mathematical 

expression), 

mengekspresikan 

konsep matematika 

dengan menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau 

simbol matematika 

Tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dari soal 
0 

Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal tetapi belum tepat 
1 

Menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal 

atau sebaliknya 

2 

Menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal dengan benar dan 

lengkap 

3 

Menulis 

( written text),  

membuat model situasi 

matematika dengan 

menggunanakan tulisan 

dan aljabar, dan 

memberikan penjelasan 

ide dengan bahasa 

sendiri. 

Menuliskan rumus dalam menyelesaikan soal 

tetapi salah 
0 

Benar menuliskan rumus tetapi langkah 

penyelesaian salah 
1 

Benar menuliskan rumus dan langkah 

penyelesaian benar, tetapi hasil akhir salah, 

tidak memberikan penjelasan/ kesimpulan 

2 

Benar menuliskan rumus, langkah 

penyelesaian benar, dan hasil akhir benar, 

tetapi memberikan penjelasan/ kesimpulan 

tetapi salah 

3 

Benar menuliskan rumus, langkah 

penyelesaian benar, dan hasil akhir benar, dan 

memberikan penjelasan/ kesimpulan dengan 

benar 

4 
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Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas, 

kemudian dilakukan uji coba, selanjutnya dilakukan analisis mengenai reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda. 

 

1. Validitas 

 

Validitas tes yang digunakan adalah validitas isi. Validitas isi ini dapat diketahui 

dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan 

komunikasi matematika dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan.  

Tes yang dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang diukur.  Dengan asumsi bahwa guru mata 

pelajaran matematika mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka validitas 

instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika.  

Berdasarkan penilaian guru mata pelajaran matematika, soal yang digunakan telah 

dinyatakan valid (lihat Lampiran B.5). 

 

Setelah perangkat tes dinyatakan valid, maka perangkat tes diujicobakan.  Uji 

coba dilakukan di luar sampel penelitian tetapi masih dalam populasi yaitu di 

kelas IX B.  Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda dari butir soal. 

 

2. Reliabilitas 

 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali un-

tuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.  Sudijono 

(2008: 208) menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas soal uraian dapat 

digunakan rumus Alpha, yaitu: 
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 dengan   

Keterangan : 

 : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

n : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varians dari tiap-tiap butir soal 

  
  : varians total 

N : banyaknya data 

∑   : jumlah semua data 

∑  
  : jumlah kuadrat semua data 

 

 

Untuk menginterpretasi nilai realibilitas instrumen digunakan kriteria indeks 

realibiliatas.  Kriteria tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

interpretasi tinggi apabila memiliki nilai realibilitas   0,70 (Sudijono, 2008: 207).  

 

Hasil penghitungan reliabilitas tes diperoleh harga 
11r = 0,88, sehingga termasuk 

tes dengan kriteria sangat tinggi.  Berdasarkan pendapat Sudijono, instrumen tes 

kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian sudah 

reliabel.  Perhitungan dapat dilihat pada lampiran C.2. 

 

3. Daya Pembeda (DP) 

 

Daya pembeda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan 

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Untuk 

menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang memper-

oleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.  Sudijono 

(2008: 389-390) mengungkapkan menghitung daya pembeda ditentukan dengan 

rumus: 
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Keterangan : 

DP  = Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA = jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB = jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA = jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah). 

 

 

Menurut Sudijiono (2008: 388) hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasikan 

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Nilai Interpretasi 

                  Sangat Buruk 

               Buruk 

               Agak baik, perlu revisi 

                Baik 

         Sangat Baik 

 

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik 

yaitu memiliki nilai daya pembeda   0,30 

 

Diperoleh hasil perhitungan yang tertera pada Tabel 3.5. Perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran C.3 

 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Nilai Daya Beda 

Nomor Soal Nilai DP Interpretasi 

1 0,34 Baik 

2 0,33 Baik 

3 0,31 Baik 

4 0,30 Baik 

5 0,32 Baik 
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4. Tingkat kesukaran (TK) 

 

Setiap butir tes tentunya mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda.  Suatu 

instrumen tes dikatakan baik jika memiliki tingkat kesukaran yang tidak terlalu 

sukar dan tidak terlalu mudah (Sudijono, 2008: 372).  Perhitungan tingkat 

kesukaran suatu butir tes digunakan rumus sebagai berikut. 

  
  

 
 

Keterangan: 

P : nilai tingkat kesukaran suatu butir tes 

Np : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 
 

 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran seperti tabel berikut. 

 

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0.00 ≤ P ≤ 0.15 Sangat sukar 

0.15 < P ≤ 0.30 Sukar 

0.30 < P ≤ 0.70 Sedang 

0.70 < P ≤ 0.85 Mudah 

0.85 < P ≤ 1.00 Sangat mudah 

 

Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah memiliki interpretasi 

sedang, yaitu memiliki nilai tingkat kesukaran 0,30   P   0,70.  

 

Diperoleh hasil perhitungan yang tertera pada Tabel 3.7.  Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran C.3. 
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Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Nilai Tingkat Kesukaran 

Nomor Soal Nilai TK Interpretasi 

1 0,59 Sedang 

2 0,46 Sedang 

3 0,49 Sedang 

4 0,24 Sukar 

5 0,34 Sedang 

 

 

Rekapitulasi hasil uji coba disajikan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba  

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 

1 Valid 
0,88 

(Reliabilitas 

Sangat 

Tinggi) 

0,34 (baik) 0,59 (sedang) 

2 Valid 0,33 (baik) 0,46 (sedang) 

3 Valid 0,31 (baik) 0,49 (sedang) 

4 Valid 0,30 (baik) 0,24 (sukar) 

5 Valid 0,32 (baik) 0,34 (sedang) 

 

 

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis.  Namun, sebelum menguji hipo-

tesis perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal atau sebaliknya.  Untuk uji normalitas data dalam 

penelitian ini digunakan uji Chi-Kuadrat.  

a. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

b. Taraf signifikan : α = 0,05 
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c. Statistik uji Chi Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut. 

       
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

Keterangan: 
2x  = nilai Chi-Kuadrat

 
iO  = frekuensi pengamatan 

iE  = frekuensi yang diharapkan 

k = banyaknya pengamat 

 

d. Keputusan uji 

Tolak H0 jika x
2
 > x

2
(1 – )(k – 3) dengan taraf  = taraf nyata untuk pengujian. 

 

Setelah dilakukan perhitungan data kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS dan data kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.9. Rekapitulasi Uji Normalitas Data Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Kelas 
2

hitung  
2

tabel  Keterangan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS 7,64 7,81 Normal 

Pembelajaran Konvensional 4,11 7,81 Normal 

 

 

Dari Tabel 3.9, terlihat bahwa data kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS dan data kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki        
  

       
 , maka keputusan uji normalitas pada penelitian ini adalah terima H0 yaitu 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Dapat disimpulkan 

bahwa data kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pem-

belajaran kooperatif tipe TPS dan data kemampuan komunikasi matematis siswa 
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yang mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang ber-

distribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6. 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang mempunyai varians homogen atau tidak.  Uji homogenitas varian 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji F. 

a. Hipotesis 

     
    

 , artinya populasi mempunyai varians homogen 

     
    

 , artinya populasi mempunyai varians tidak homogen 

b. Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan        

c. Statistik Uji homogenitas menurut Sudjana (2005: 249) 

   
                

                
 

d. Keputusan uji  

Tolak H0 hanya jika F ≥ F1/2 α (v1,v2), dengan  F1/2 α (v1,v2) didapat dari daftar 

distribusi F dengan peluang 1/2 α, sedangkan derajat kebebasan  v1 dan v2  

masing-masing sesuai dk pembilang dan penyebut dalam rumus. Dengan 

         (Sudjana, 2005: 250).  

 

Setelah dilakukan perhitungan data kemampuan komunikasi matematis siswa 

diperoleh hasil seperti tabel berikut. 
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Tabel 3.10. Rekapitulasi Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa 

Kelas Variansi hitungF  
F1/2 α 

(v1,v2) 
Keterangan 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe TPS 
216,84 

1,15 1,82 Homogen 
Pembelajaran 

Konvensional 
287,84 

 

Dari Tabel 3.10, terlihat bahwa data kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS dan data kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

memiliki                 yang berarti H0 diterima, yaitu sampel berasal dari 

populasi yang mempunyai varians homogen.  Dapat disimpulkan bahwa data 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran ko-

operatif tipe TPS dan data kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional berasal dari populasi yang mempunyai 

varians homogen.  Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C.7. 

 

3. Uji Hipotesis 

 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji kesamaan dua varians diperoleh 

kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan  

memiliki varians homogen. Karena populasi berdistribusi normal dan memiliki 

varians homogen maka pada uji hipotesis menggunakan uji-t.  Uji-t dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai komunikasi matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS dan rata-rata nilai komunikasi 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.  
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a. Hipotesis:  

           → rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS kurang 

dari atau sama dengan rata-rata nilai kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

          → rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih 

dari rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

b. Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan        

c. Statistika  uji-t menurut Sudjana (2005: 223) adalah sebagai berikut: 

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  
 
 
  

 

dengan  

   
(    )  

  (    )  
 

       
 

keterangan: 

 ̅  = skor rata-rata posttest dari kelas eksperimen 

 ̅  = skor rata-rata posttest dari  kelas kontrol 

   = banyaknya subyek kelas eksperimen 

   = banyaknya subyek kelas kontrol 

  
  = varians kelompok eksperimen 

  
  = varians kelompok kontrol 

   = varians gabungan 
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Dengan kriteria pengujian: tolak H0 jika              
 
dengan derajat kebe-basan 

dk =         dan peluang (  -  ) dengan taraf signifikan    = 0,05. Untuk 

harga t lainnya H0 ditolak. 

 


